
 

DANSK  
METAL
Se dine fordele med 
Dansk Metal og  
Klub 11 på Alfa Laval

KLUB 11



HVAD KOSTER DET?
Dansk Metal  
– fagligt kontingent  

359,50 kr./md.

Dansk Metal  
– fagligt kontingent til lokalafdelingen 

159,50 kr./md.

Metal A-kasse 

506 kr./md.

Medlemskab af Klub 11

41 kr./md.

Medlemskab af Fællesklubben

80 kr./md.

HAR DU SPØRGSMÅL?

FORMAND FOR KLUB 11

Karsten Skytte
karsten.skytte@alfalaval.com
2895 4370

FORMAND FOR KLUB 76 

& FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANT

Monika Jessen
monika.jessen@alfalaval.com
2895 4362

FORMAND FOR SLIBERKLUBBEN

Peter Fløe Jensen 
peterfloe.jensen@alfalaval.com
6039 6169

Du og dine kolleger på Alfa Laval er 
sikret ordentlige forhold gennem den 
overenskomst, som virksomheden har med 
bl.a. Dansk Metal – nemlig Industriens 
Overenskomst. Det er simpel logik. Jo flere 
medlemmer i en FH-fagforening (tidligere 
LO), jo flere muskler har vi, når vi forhandler 
rammerne, så din tillidsmand kan forhandle 
nogle gode løn- og arbejdsvilkår til dig og 
dine kolleger.

KLUB 11
På Alfa Laval hedder den faglige klub Klub 11 
– og vi er en aktiv del af Fællesklubben. 
Formanden for Klub 11 er også din 
nærmeste tillidsrepræsentant. Sammen med 
de øvrige tillidsrepræsentanter forhandler 
han de lokalaftaler, der giver ekstra 
rettigheder og kontante fordele til dig som 
medarbejder på virksomheden. Klub 11 er 
for ansatte, der er medlem af Dansk Metal, 
Fællesklubben er for alle medarbejdere.

Tillidsfolkene agerer på tværs af faggrup-
perne. Det gør vi, fordi vi gerne vil hjælpe 
den enkelte medarbejder bedst muligt, 
og vi bruger hinanden til at drøfte fagligt 
relevante opgaver. Jo flere medlemmer i 
klubberne, jo større indflydelse har vi på 
forholdene på arbejdspladsen.

Fællesklubben afholder årligt et arran-
gement – skiftevis en voksentur og  
en familietur med børn. Lærlingene har 
deres egen klub, Lærlinge     klubben, som 
også deltager i bestyrelsesmøderne i 
Klub 11. På den måde får lærlingene også 
indsigt i, hvad der rører sig på Alfa Laval. 
Lærlingeklubben holder også forskellige 
sociale arrangementer. 

JO FLERE JO 
BEDRESe alle dine 

fordele med 
Dansk Metal og 

meld dig ind 
danskmetal.dk/

blivmedlem



FORDELE I LOKALAFTALEN
   En betalt fridag i forbindelse med en lang 

række mærkedage
   Forsikring ved kritisk sygdom
   Mulighed for fleksibel mødetid om 

morgenen i produktionen
   Skifteholdstillæg allerede fra kl. 14  

(kl. 18 i overenskomsten) 
   Fritvalgskonto, ferietillæg og pension 

ligger mellem 0,6 og 1,13 procent over 
det aftalte i overenskomsten

   Tandforsikring – mulighed for at 
få dækket op til 80 procent af 
tandlægeregningen

   En lokalaftale sikrer lærlinge  
7-12 kroner mere i timen end  
aftalt i overenskomsten.

DIN TR – DIN STYRKE
Din tillidsrepræsentant kan 
svare på spørgsmål om fx 
løn, arbejdsforhold, tillæg 
og ferie. 

Tag fat i din tillids-
repræsentant, og hør, 
hvordan du kan bruge dine 
2 ugers selvvalgte efter- 
eller videreuddannelse, og 
hvordan du kan få tilskud 
fra IKUF – Industriens 
Kompetenceudviklingsfond.

Hvis du fx har en timeløn på 193,58 kroner, får du  
(baseret på tal for 2. kvartal 2018): 

i alt 72.283 kr. om året.  
Det svarer til 6.023 kr. om måneden.

DET FÅR DU EKSTRA …

5 feriefridage (den 6. ferieuge)  
9.012 kr.

Betalt fri 1. maj, Grundlovsdag og 24. december  
5.407 kr.

8 % arbejdsgiverbetalt pension  
29.768 kr.

14 dages efter- eller videreuddannelse  
15.320 kr.

4,0 % af din løn, som arbejds giveren   
indbetaler på din Fritvalgs Lønkonto  
12.776 kr.

 

DERUDOVER SIKRER OVERENS KOMSTEN  
DIG OGSÅ:

Fuld løn under søgnehelligdage  
(hvis ikke der gives løn under søgne hellig - 
dage skal der sættes 4 % af din løn ind på  
din Fritvalgs Lønkonto)

Fuld løn under graviditets-, barsels- og 
fædreorlov samt i 13 uger af forældreorloven 
(fordelt med 5 uger til hver plus 3 uger  
mere til den ene forælder) 

Løn under sygdom i op til 5 uger 

Barns sygedag  
(gælder den første dag, du forlader  
arbejdspladsen og barns første hele sygedag)

Fratrædelsesgodtgørelse 

Overarbejdstillæg

Ret til seniorordning

Ret til 2 omsorgsdage betalt fra  
Fritvalgs Lønkontoen.



KONTAKT
METAL KOLDING-VEJEN-VOJENS

Esbjergvej 30, 6000 Kolding
Tlf.: 7552 1599

kolding@danskmetal.dk

DANSK METAL
Telefon 3363 2000
metal@danskmetal.dk
danskmetal.dk
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